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FESTES DE SANTA EULÀLIA 2011 
11 i 12 de febrer

Espai Francesca Bonnemaison
Plaça de Joan Coromines

Més informació:
Tiquet Rambles del Palau de la Virreina
Palau de la Virreina (la Rambla, 99) 
de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h - Tel. 93 316 10 00

www.bcn.cat/barcelonacultura
Missatges de text curt al telèfon 
93 317 14 16 per a persones 
amb discapacitat auditiva.

En cas de força major, l’organització 
es reserva el dret de canviar la programació.

Qualsevol canvi es comunicarà amb la 
màxima antelació possible al web.
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L’Associació de Professionals de Circ 
de Catalunya (APCC), reconeguda 

amb el Premi Nacional de Circ de 
Catalunya 2009, organitza, juntament 
amb l’Institut de Cultura de Barcelona, 
tres cabarets amb una selecció de 
números de circ català contemporani. 
Malabars, aeris, equilibris, acrobàcia, 
humor..., una bona mostra de la 
diversitat, qualitat i vitalitat del circ que 
es fa a casa nostra. 

Amb aquesta iniciativa, l’APCC vol 
esperonar la producció d’espectacles 
i cabarets de circ i que els espais 
d’exhibició obrin les portes al circ català 
contemporani que viu un creixement i 
una evolució constants.

Coordinació i direcció artística: 
Bet Garrell (Los Galindos)
Ajudant de direcció: 
Marcel Escolano (Los Galindos)

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), creada el 
2004, representa les diverses branques professionals del nostre circ. 
L’objectiu central és divulgar i normalitzar el circ en totes les seves 
modalitats. L’APCC treballa en els camps de la interlocució amb les 
diverses administracions, la formació, la creació i la producció, i també 
en els circuits d’exhibició, la difusió, el patrimoni històric i documental i 
els marcs fiscal i laboral. L’Associació ha estat reconeguda amb el Premi 
Nacional de Circ l’any 2009. 

L’APCC gestiona La Central del Circ (www.lacentraldelcirc.cat), 
fàbrica de creació de circ de Barcelona. La Central del Circ, que ocupa 
actualment dues carpes provisionals situats al Parc del Fòrum, es 
traslladarà aquest 2011 a la seu definitiva, a sota de la placa fotovoltaica 
del Fòrum, en un espai de 2.800m2 dedicat a la creació d’espectacles de 
circ. La Central del Circ és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona 
amb el suport del CoNCA.

Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)
Esplanada del Fòrum, s/n 08019 Barcelona
Tel. 93 597 24 41 info@apcc.cat www.apcc.cat

Col·labora:

L’APCC rep el suport de:



22.00 h La Sala 
 CABARET DE CIRC

Artistes:

Boris Ribas (equilibris)
www.circolos.com

Cia. LapOeT (roda alemanya, música, 
acrobàcia)
www.lapoetcompagnie.blogspot.com

De Mortimers (pallassos) 
www.demortimers.com

Dico Lover (manipulació d’objectes) 
dicobar@gmail.com

Fernando Pose (malabars de rebot)
www.fernandopose.com

Los Herrerita (monocicles)
www.losherrerita.com

Txupi, Cia. Kd Cirk (acrobàcia) 
www.kdcirk.com

Presentador: Joan Arqué
www.demortimers.com

Acomodador: Joselito, el de la voz de oro
www.ciatt.cat

Regidor: Lluc Armengol

22.00 h La Sala 
 CABARET DE CIRC

Artistes:

Cia. Balusca (bàscula) 
www.tubdassaig.com

Desastrosus Cirkus (malabars amb 
barrets) 
www.desastrosus-cirkus.com

Juanma y Olé (malabars amb pilotes i 
ball flamenc)
www.youtube.com (pelotas flamenco)

María (contorsionisme) 
www.youtube.com (Maria sombra)

Miner Pallasso (corda fluixa)
www.eltilt.com

Professor Karoli (monocicle)
www.karoli.com

Toto Malabars (malabars amb masses)
www.youtube.com (Toto juggling)

Presentador: Ton Muntané, katraska 
www.katraskacia.com

Acomodador: Joselito, el de la voz de oro

Regidor: Lluc Armengol

22.30 h La Cuina
 CIRCNEMA

Projecció de números de circ 
2 passis de 20 min

Presentadora: Laia Alba 
Sarraute

12.00 h 

CABARET D’AERIS
Artistes:

Aline (cordes aèries) 
alinediao@hotmail.com

Cia. Capicua (trapezi doble) 
www.capicuacircus.blogspot.com

Estropicio (trapezi doble)
www.estropicio.com

Germán Caro Larsen, Proyecto Otradnoie 
(cintes aèries)  
www.wix.com/germancaro/larsen
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22.30 h La Cuina
 CIRCNEMA

Projecció de números de circ 
2 passis de 20 min

Presentadora: Laia Viky 
Soisse

Entrada lliure

Capacitat limitada. Pots reservar 
localitats al telèfon 93 432 43 69.
Horari d’atenció telefònica, de dilluns 
a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Entrada lliure


